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Rola kontekstów na lekcji matematyki: 
czy „urealniają” one matematykę? 1

Jak się wydaje, świadomość obecności matematyki kształtuje się różnie w 
różnych sytuacjach. Sam ten fakt jest może interesujący; lecz co innego jest 
bardziej godne uwagi: stopień nieciągłości rozumienia w przedmiocie, sze
roko uważanym za niezmienny i absolutnie obiektywny. Ta nieciągłość jest nie 
tylko zastanawiająca, ale też na ogół nie daje się wyjaśnić. Wydaje się, że 
dla każdej osoby istnieje zespół relacji między światem, w którym rozwija się 
matematyka, i światem, w którym się ją stosuje. A tymczasem szeroka opinia 
wciąż skłania się ku poglądowi, że można uczyć się w szkole matematyki osa
dzonej w jakiejś strukturze dydaktycznej, a potem wyjść z nią poza szkolę i 
stosować w dowolnej sytuacji realnej. Szereg prac badawczych podważa jednak 
to przekonanie wskazując na ogromną niespójność umiejętności matematycz
nych, szczególnie pomiędzy tym, co można określić jako sytuacje „szkolne” i 
sytuacje „codzienne”. Niespójność ta sugeruje, że o doborze procedury mate
matycznej decyduje nie problem, do którego ma być zastosowana, ale środowi
sko, w którym się uprawia matematykę. Gdyby tak było, miałoby to ogromne 
konsekwencje dla nauczania, uczenia się i oceny wyników. Ponadto, jeżeli kon
tekst zadania sprawdzającego może — do pewnego stopnia — decydować o 
postępowaniu i zastosowanych procedurach, to należałoby zbadać, jak dalece 
można zachować specyfikę matematyki w ramach kontekstu i między różnymi 
kontekstami oraz — co ważniejsze — procesy, które tę specyfikę wyznaczają.

W ciągu wielu lat zwolennicy teorii transferu dydaktycznego utrzymywali, 
że uczniowie będą mogli wykazać się wiedzą i rozumieniem matematyki w sy-
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tuacjach pozaszkolnych, o ile spełnione będą trzy warunki. Po pierwsze, uczeń 
musi rozpoznać w warunkach zadania to, czego uczył się dawniej; po drugie, 
ta wiedza musi być odtworzona, i po trzecie, uczeń musi przetworzyć tę wiedzę 
tak, by odpowiadała warunkom narzuconym przez sytuację. Oponenci istnie
nia transferu argumentują, że teoria ta, głoszona w nie zmienionej postaci i 
nie podważana od wielu lat, jest oparta na kruchym i niejednolitym materiale 
faktograficznym i wyprowadzona z błędnych założeń. Założenia te sugerują, że 
procesy kojarzenia są pasywne, zaś wiedza — to zasób informacji przekazywa
nych z pokolenia na pokolenie. Wielu badaczy (np. Lave, Rogof, Walkerdine) 
próbowało pokazać, że to statyczne przedstawienie transferu dydaktycznego 
nie bierze pod uwagę złożonych powiązań między ludźmi i ich środowiskiem.

W „Adult Math Project” (AMP) Lave porównywał użycie matematyki 
przez dorosłych w testach i in situ, potwierdzając wyniki podobnych wcze
śniejszych badań (Scribner, 1984; Carraher, Carraher and Schliemann, 1982): 
niekonsekwencja wyborze procedury w różnych sytuacjach, a także w osiąga
nych efektach. Porównywano, jak radzili sobie badani w supermarkecie i w sy
tuacji testu, i stwierdzano, że wybór procedury matematycznej jest związany 
w większym stopniu z sytuacją niż z matematyczną strukturą zadania. Dy
daktycy matematyki sądzą na ogół, że prawdopodobieństwo takiego wpływu 
specyfiki sytuacji maleje, gdy uczniowie w szkole uczą się matematyki w kon
tekstach realnych, a związki między wymaganiami szkolnymi i rzeczywistością 
są jawnie ukazywane. Lave podważa ten pogląd, a w innej pracy pokazuje, 
że posługiwanie się sytuacjami dotyczącymi zakupów na lekcjach nie wpływa 
znacząco na to, jak uczniowie radzą sobie w supermarkecie (Lave, 1988). Przy
puszczalnie najbardziej interesujące są badania Lave nad tym, jaki jest związek 
między posługiwaniem się na lekcjach matematyki kontekstem typu zakupów, 
a użyciem matematyki w autentycznej działalności, takiej jak dokonywanie za
kupów. Twierdzi ona, że w szkole kontekst zakupów służy tylko jako kamuflaż 
związków matematycznych. Matematyka, którą posługujemy się w supermar
kecie, koresponduje z kontekstem kupowania żywności, ale żadne z tych dwu 
doświadczeń nie wywiera „symetrycznego wpływu organizującego” na drugie. 
Prace Lave oraz kilku innych autorów zdają się sugerować, że tworzeniu się po
żądanych powiązań lepiej sprzyja rozważanie podstawowych zasad i procesów 
matematycznych niż posługiwanie się kontekstem.

Chciałabym podważyć w tej pracy zasadność polaryzacji poglądów, gdzie 
na jednym końcu spektrum ustawiają się zwolennicy transferu dydaktycznego, 
zaś Lave et at. na drugim, w szczególności w odniesieniu do posługiwania 
się kontekstem na lekcjach matematyki. Zwolennicy transferu dydaktycznego 
przez wiele lat głosili teorię, będącą w najlepszym przypadku nadmiernym 
uproszczeniem. Lave słusznie uważa za błędne założenie, że uczeń może się
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czegoś nauczyć, potem wydobyć to z pamięci i przenieść w nową sytuację, oraz 
że ten proces będzie przebiegać niezależnie od rodzaju aktywności, sytuacji i 
zjawisk społecznych. Nie zgadzam się natomiast z Lave, gdy sugeruje, że ze 
względu na zależność uczenia się od sytuacji — nie da się wzmocnić transferu 
manipulując środowiskiem uczenia się. Mogę uwierzyć, że w eksperymentach 
Lave kontekst zakupów nie wspomógł transferu, lecz nie upoważnia to do od
rzucenia użyteczności kontekstu, zbyt bowiem skomplikowane jest wszystko, 
co dotyczy kontekstu, transferu i uczenia się. Moim zamiarem jest przedsta
wienie argumentów przemawiających za tym, że kontekst może być użyteczny 
w odniesieniu do transferu dydaktycznego, choć powszechnie stosowany spo
sób posługiwania się kontekstami nie przynosi oczekiwanych efektów; że jest 
wiele złożonych czynników decydujących o użyteczności lub nieużyteczności 
kontekstu; że wreszcie ma to niewiele wspólnego z opisem czy obrazowym 
przedstawienie świata rzeczywistych zjawisk, które uczeń kiedyś napotka.

W p ływ  kontekstu

Jak się zdaje, w posługiwaniu się kontekstem w szkolnych podręcznikach ma
tematyki i egzaminowaniu zachodzi wiele nieporozumień. Może najbardziej 
interesujące wśród nich jest przeświadczenie, że kontekst zadania wpływa na 
motywację uczniów, ma natomiast znikomy wpływ na użyte procedury i osta- 
tateczny sukces. Zgodnie z takim poglądem, do zadań testowych i ćwiczeń 
dołącza się przypadkowe konteksty, by znalazły w nich odbicie zagadnienia 
świata rzeczywistego, a matematyka stała się przez to motywująca i intere
sująca. Strategia ta nie bierze pod uwagę złożoności, zakresu i poziomu do
świadczenia uczniów, ani też skomplikowanych związków między uprzednim 
doświadczeniem, celami matematycznymi i poglądami.

Sądzę, że często nie docenia się wielkości wpływu, jaki ma kontekst zadania 
na sukces w jego rozwiązywaniu. Natomiast tam, gdzie kontekst uważa się za 
istotny czynnik — jest to oparte na wciąż dominujących błędnych poglądach, 
jak ten, że matematyka w kontekście „codziennym" jest łatwiejsza od abstrak
cyjnej oraz że uczenie się matematyki w takim kontekście zapewnia transfer do 
życia „codziennego" uczniów. Lave (1988) pokazała, że określony kontekst, w 
którym zostało umieszczone zadanie matematyczne, może nie tylko zdecydo
wać o sukcesie ucznia, ale też o wyborze stosowanej procedury. Taylor (1989) 
pokazał to zjawisko porównując odpowiedzi uczniów na dwa pytania dotyczące 
ułamków: jedno o to, jaki ułamek ciastka otrzyma każde dziecko, gdy ciastko 
zostanie równo podzielone między sześcioro dzieci, i drugie — o ułamek bo
chenka chleba podzielonego między pięć osób. Jeden z czwórki badanych przez
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Taylora uczniów zmieniał odpowiedź w zależności od tego, czy użyto słowa 
„ciastko” czy „bochenek”. Ciastko było przez niego traktowane jako pojedyn
cza całość, którą można podzielić na szóste, podczas gdy bochenek chleba był 
traktowany jako coś, co można zawsze podzielić na wiele kromek. Uczeń ten 
był więc zmuszony myśleć o jakimś minimalnym podziale chleba na kromki, 
powiedzmy ma dziesięć, a więc — mówił — dwie dziesiąte bochenka na osobę.

Takie przykłady podważają tradycyjne przekonania dydaktyków, że abs
trakcyjny rachunek angażuje umiejętności wyższego poziomu niż rachunek w 
kontekście. Pokazują też, że uczeń prawdopodobnie napotyka na podobne trud
ności w transferze między kontekstami zadań szkolnych, jak i z nich do pro
blemów „świata realnego”. Nie ulega wątpliwości, że kontekst, w który zostało 
włożone zadanie matematyczne, decyduje o wyborze procedury matematycz
nej, a więc i o sukcesie.

Jedną z odpowiedzi na problem transferu dydaktycznego jest nauczanie 
matematyki „w kontekście”, w nadziei, że uczniowie uchwycą związki między 
zadaniami rozwiązywanymi w szkole i „światem realnym” oraz między różnymi 
kontekstami zadań. Ciekawe więc będzie przyjrzenie się autentycznemu po
stępowaniu uczniów, gdy napotykają na zadanie „w kontekście” , by dowiedzieć 
się, dlaczego kontekst może decydować o wyborze procedury matematycznej 
czy nawet ją zmieniać, a także czy uczenie się w kontekście wzmacnia transfer 
do sytuacji realnych.

U czen ie  się w  kontekście

Z początkiem lat 1970. rosnąca świadomość niezadowolenia pracodawców z 
przyjmowanych do pracy młodych ludzi, jak też dane świadczące o niezdolności 
dorosłych do transferu przyswojonej w szkole matematyki wywołały ruch ku 
„codziennym” zastosowaniom matematyki, adresowany szczególnie do uczniów 
słabych. Zwolennicy tej „matematyki życia codziennego” mówią, że taka orien
tacja nie tylko przygotowuje uczniów w zakresie omawianych treści, ale dzię
ki wprowadzeniu problemów rzeczywistego świata stwarza pomiędzy abstrak
cyjną rolą matematyki i rolą uczniów jako członków społeczeństwa (Broomes, 
1989). Powstał w ten sposób w matematyce szkolnej cały kierunek, reprezen
towany przez publikacje w rodzaju książki „Matematyka w kontekście: pod
ręcznik dla nauczycieli” (Inner London Education Authority, 1983). Zawiera 
ona propozycje lekcji skoncentrowanych na tworzeniu budżetu, rachunkach, 
bankowości, płacach, podatkach, odczytywaniu liczników prądu itp. Mówiąc 
ogólnie, ruch przeciw matematyce abstrakcyjnej ku matematyce w kontekście 
miał być odpowiedzią na wymagania współczesności i przygotować uczniów
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do zadań matematycznych, jakie będzie im stawiać życie codzienne.

Ten ruch przeciw nauczaniu matematyki sprowadzającemu się do rozwią
zywania serii abstrakcyjnych zadań rachunkowych był dodatkowo wsparty 
przez postulaty poprawy rozumienia matematyki przez uczniów. Abstrakcyj- 
ność matematyki jest dla wielu osób równoznaczna z jej obrazem jako zimnej, 
oderwanej, obcej wiedzy. Utrzymuje się, że ten obraz matematyki można zmie
nić, wprowadzając do niej bardziej subiektywny i osobisty kontekst; że przez 
odwołanie się do świata realnego, lokalnej społeczności czy nawet osobistych 
przykładów, które uczniowie będą analizować i interpretować, można ukazać 
matematykę jako narzędzie służące zrozumieniu rzeczywistości. Pozwala to, 
jak się sądzi, na zaangażowanie uczniów w matematykę i zdjęcie z tego przed
miotu zimnej obcości. Wiadomo, że takie spojrzenie, które obejmuje świado
mość użyteczności matematyki i jej związku ze światem realnym, motywuje 
i wciąga uczniów, szczególnie dziewczęta (Walkerdine, 1089). Fasheh (1982) 
twierdzi, że kontekst nadaje sens matematyce, i przytacza przypadek, jaki 
zdarzył się w szkole w Palestynie, gdy najpierw poprosił o policzenie absen
cji, a potem o wyjaśnienie, dlaczego najwyższa absencja występuje w soboty. 
Autor uważa, że udało mu się. tu pogłębić rozumienie dzięki pokazaniu, że 
można zastosować matematykę do odkrycia faktów z życia społecznego i ich 
interpretacji oraz że fakt matematyczny może mieć różne interpretacje i wy
tłumaczenia.

Twierdzi się też, że historyczne spojrzenie na matematykę może uświa
domić, iż aksjomaty nie są dane przez Boga czy Naturę, ale są zdaniami 
sformułowanymi przez ludzi, które w toku debat i sporów stopniowo przy
bierały dzisiejszą postać. Aksjomaty można w całości lub części zmienić, co 
prowadzi do stworzenia nowych systemów i modeli, czego uczniowie rzadko 
są świadomi. Spojrzenie historyczne może też prowadzić do poznania przykła
dów matematyki afrykańskiej hinduskiej, chińskiej, arabskiej i innych, prostu
jącego wypaczony obraz historii matematyki, występujący u wielu uczniów w 
Europie. Omówienie roli kobiet w historii matematyki może także wesprzeć 
ich sprawę, jako że nieliczni uczniowie (i nauczyciele) wiedzą o znakomitych 
kobietach-matematykach, jak Emma Noether czy Zofia Kowalewska, których 
prace są ignorowane w większości tekstów historycznych.

Konteksty występują także w funkcji ogólnej motywacji, prezentując ekscy
tujące i wywołujące zainteresowanie uczniów fakty. Kontrastują one w tej roli z 
tym obrazem matematyki, który Davis i Hersh (1981) charakteryzują następu
j ą :  „sucha jak pył, ekscytująca jak książka telefoniczna, odległa jak prawa 
dziedziczenia tronu w piętnastowiecznej Szkocji.” Wreszcie, jak się twierdzi, 
konteksty pomagają uczniom powiązać fakty czy zjawiska świata rzeczywistego 
z zastosowaniami matematyki czystej albo akademickiej.
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Jak się wydaje, argumenty za uczeniem się matematyki w kontekście mo
żna podzielić na dwa typy: pierwsze, dotyczące motywacji i zainteresowania 
uczniów, co osiąga się przez bogaty i urozmaicony program, i drugie, dotyczące 
wzmocnienia transferu dydaktycznego przez ukazanie związków między mate
matyką szkolną i problemami rzeczywistego świata. W rezultacie głoszenia ta
kich poglądów przez dydaktyków powstało wiele projektów, gdzie matematyka 
jest prezentowana „w kontekście”. W Anglii w ciągu ostatnich dwudziestu lat 
obserwowaliśmy przyjmowanie się na dużą skalę podręczników i programów, 
polegających na wkładaniu treści matematycznych w sytuacje pochodzące po
dobno z realnej rzeczywistości. Za przykład może służyć seria podręczników 
SMP 11-13, którą posługuje się około 85% uczniów w Anglii i Walii (CATS, 
1991). A tymczasem badania pokazują, że uczniowie nadal postępują inaczej 
wobec rachunków „abstrakcyjnych”, a inaczej wobec matematycznie biorąc 
tych samych rachunków „w kontekście”. Można więc przypuszczać, że wiara w 
lepsze rozumienie i transfer wiedzy dzięki uczeniu się matematyki w kontekście 
jest nadmiernym uproszczeniem.

Jak bardzo realne je st  realne

Gdy staramy się uzyskać percepcję rzeczywistości, napotykamy na następu
jącą trudność. Chcemy mianowicie, by uczniowie angażowali się w sytuację 
tak, jakby była ona realna, ignorując jednocześnie te aspekty, które odnoszą 
się wyłącznie do jej „żywej” wersji. Jak mówi Adda (1989), można dawać 
uczniom zadania dotyczące ceny cukierków’, ale uczniowie powinni pamiętać, 
że „niebezpiecznie jest odpowiadać powołując się na cenę zapłaconą za cukierki 
tego ranka” (1989, s. 150). Wiliam (1990) cytuje dobrze znane badania, gdzie 
uczniom polecono, by wyobrazili sobie miasto z ulicami tworzącymi sieć kwa
dratową, gdzie policjant może widzieć na odległość 100 m, ma więc w zasięgu 
obserwacji 400 m ulic (rys. 1).

□  □ □ *  □  □

□  □ □ ’ □  □ □ □ □
• • • • •

rys. 1
Zadaniem uczniów jest znaleźć najmniejszą liczbę niezbędnych policjantów 
dla różnych rozmiarów miasta. Zadanie wymaga od uczniów wejścia w świat 
fantazji, gdzie zasięg wzroku wszystkich policjantów wyraża się w dyskretnych 
jednostkach 100 m, a przecież „dla wielu uczniów pomysł, że ktoś może widzieć 
na odległość 100 m, ale już nie na 110 m jest absurdalny.” (Wiliam, 1990, s. 30).
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Uczniowie dochodzą jednak do wprawy we wchodzeniu w takie szkolne mate
matyczne zadania z sytuacją „do uwierzenia” na poziomie dokładnie „prawi
dłowym”. Wierzą w to, co sugerują warunki zadania, i nie kwestionują jego 
dystansu względem rzeczywistości. Ta postawa przypuszczalnie przyczynia się 
do ich dychotomicznych poglądów na to, czy sytuacja wymaga zastosowania 
metod szkolnych, czy własnych. Takie konteksty, które wedle intencji autorów 
mają nadać matematyce realny wymiar, raczej umacniają aurę tajemniczości 
wokół szkolnej matematyki. Ostatnie (trzecie) amerykańskie ogólnonarodowe 
badania wyników nauczania dostarczają danych pokazujących, że uczniowie 
często nie umieją poradzić sobie z „realistycznymi” w intencji aspektami zadań 
matematycznych. Na pytanie, ile autobusów trzeba dla przewiezienia 1128 żoł
nierzy, gdy każdy autobus mieści 36 żołnierzy, najczęściej dawano odpowiedź 
31 reszta 12 (Schoenfeld, 1987; s. 37). Maier (1991) tłumaczy to sugestią, że 
takie zadania mają niewiele wspólnego z tymi, jakie spotyka się w życiu: „są 
to zadania szkolne, pokryte cienką warstewką Realistycznych* skojarzeń”.

Czyja m etafora?

Sceptycyzm wobec wprowadzania kontekstów realistycznych dotyczy też tego, 
w jakim stopniu dzieci mogą naprawdę identyfikować się z kontekstami wzię
tymi ze świata dorosłych. Może warto, by uczniowie zajmowali się kwestiami 
spadku poborów czy ratalnej spłaty domu; ale ta tematyka jest znacznie bar
dziej „realistyczna” dła dorosłych, którzy ich uczą. Zajmowanie się nią na 
lekcjach staje się jeszcze jednym rodzajem ćwiczeń matematycznych, co nie po
zwala naprawdę docenić realizmu tych zadań, czy też dostrzec w nich /pomost* 
łączący matematykę szkolną z jej rolą w społeczeństwie” (Broomes, 1989). 
Kontekstów używa się często w celu motywowania i pobudzania uczniów, a 
tymczasem służą one nieraz tylko jako dystraktory czy nawet bariery dla ro
zumienia matematyki. Wiliam (1990) analizuje użycie w pewnym badaniu gry 
w szachy jako kontekstu i stwierdza, że tego rodzaju kontekst może korzystać 
z informacji, jaką uczeń nie dysponuje, stanowi więc barierę dla rozumienia, a 
nie zamierzony pomost.

Perspektywa konstruktywistyczna sugeruje, że nie ma kontekstu zadanio
wego, który byłby uniwersalnym zastosowaniem matematyki znanym wszyst
kim uczniom i -  co ważniejsze -  mającym dla wszystkich sens. Wiliam (1988) 
rozwija tę ideę mówiąc, że zamierzone zadanie matematyczne jest często bar
dzo różne od odebranego przez ucznia; proponuje „otwarty początek” jako 
sposób na indywidualizację kontekstu. Uczniowie zaczynają działać w okre
ślonym kontekście, ale sytuacja jest na tyle otwarta, że mogą następnie pójść
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w wybranych przez siebie kierunkach. Dochodzą w ten sposób do indywidual
nych znaczeń, nie tylko przez swoje własne rozwinięcie kontekstu, ale też przez 
zastosowane przez siebie metody. Dyskusje i negocjacje dotyczące tych sytu
acji pozwalają też uczniom na rozwijanie metod i stosowanie ich do własnych 
kontekstów. Wskazuje się tu na ograniczenia teorii, w których użycie kontekstu 
uzasadnia się jego powszechną znajomością; nie można zakładać, że kontekst 
ma jedyny sens, a teorie zachęcające do wprowadzania kontekstów powinny 
też uwzględnić zakres i złożoność osobistego doświadczenia i interpretacji.

Można chyba bezpiecznie przyjąć, że transferu nie wzmacnia ani nie znany 
uczniom kontekst, ani kontekst odbierany przez nich jako jeszcze jeden ro
dzaj szkolnej matematyki. Wydaje się też, że aktywność angażująca studenta 
i umożliwiająca mu dotarcie do jakiegoś własnego sensu wzmocni transfer 
w takim stopniu, w jakim przyczyni się do głębszego rozumienia tkwiącej w 
niej matematyki. Oto dlaczego uważam, że odrzucenie przez Lave’a kontek
stów jako środka pomagającego w transferze rozumienia jest krótkowzroczne. 
Bowiem skoro aktywność powodująca głębsze rozumienia matematyki może 
prowadzić do transferu, to transfer ten musi być od czasu do czasu wzmac
niany kontekstem zadania. Kiedy indziej jakaś aktywność może prowadzić w 
inny sposób do budowania indywidualnego sensu, na przykład przez koniecz
ność określenia przez uczniów własnych dróg prowadzących do rozwiązania. 
Sensu nie osiągnie się używając kontekstu w sposób zilustrowany poniżej.

To wiadro mieści 12 litrów.
Teraz jest napełnione w 2/3.
Przepisz i uzupełnij: 2/3 z 12 litrów

rys. 2
Lave (1988) utrzymuje, że tematyka kupna i sprzedaży na lekcjach mate

matyki nie ma dla uczniów „istotnego znaczenia” i służy tylko do zamasko
wania związków matematycznych. Takie zadania jak na rysunku 2 znają teraz 
wszyscy uczniowie, przynajmniej w Anglii, a kto tak rozumie użycie kontekstu, 
zgadza się — jak sądzę — z postulatami Lave’a. W zadaniach tych nie wymaga 
się od uczniów odkrywania, użycia, zaatakowania czy przedyskutowania przy
kładu „realistycznego”, ale oczekuje się jakiegoś uogólnienia zatomizowanego 
przedstawienia treści i skopiowania tej procedury w sytuacji realnej.

Uważam, że uczenie się w kontekście jakoś przyczynia się do wzmocnienia 
transferu, ale nie przez naśladowanie sytuacji spotykanych w „realnym życiu”. 
Gdy wziąć pod uwagę nieskończoną liczbę zmiennych igerujących w sytuacjach
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realnych, musimy uznać za mało prawdopodobne, by na lekcjach można było 
uwzględnić szeroki zakres wymagań stawianych przez życie. Istotne jest na
tomiast, by zostały należycie docenione i zrozumiane możliwość uogólnienia 
przyswojonej wiedzy i podobieństwo do problemów napotykanych w przyszło
ści. Można to osiągnąć tylko przez zbadanie struktur i procesów wiążących 
z sobą poszczególne doświadczenia oraz refleksję nad nimi. Stanowi to we
dług mnie najważniejsze zagadnienie, przenikające wszystkie dyskusje na te
mat kontekstu. Jeżeli uczniowie nie potrafią dokonać transferu między kontek
stami, gdyż nie mogą uogólnić swojej wiedzy, to w ich wykształceniu zabrakło 
uświadomienia sobie podstawowych powiązań. Konteksty mogą sprzyjać ich 
tworzeniu się, ale tylko przez rozbudzenie zainteresowania ideą matematyczną 
lub wywołanie dyskusji i negocjowanie na temat tych aktywności i na temat 
struktur leżących u ich podstawy.

Wiąże się to z ideami dotyczącymi natury samej matematyki, których zdaje 
się dostarczać wiele badań nad uczeniem się w kontekście. Fasheh wyraził się, 
że matematyka nabrała sensu przez rozważanie procentów absencji szkolnej; 
jednak wykorzystał on swój popularny przykład głównie do zinterpretowania 
faktów i pokazania, że możliwa jest różnorodna ich interpretacja, a więc i obja
śnienie tej matematyki. Analiza ta zdaje się więcej mówić o naturze aktywności 
matematycznej niż o tym szczególnym kontekście. Uświadomienie sobie tego, 
że może być więcej odpowiedzi, że matematyka dopuszcza dyskusję, negocjację
1 interpretację, wydaje się decydować o sukcesie tego przykładu. Liczne argu
menty przytaczane na korzyść kontekstu w nauczaniu są oparte na określo
nym poglądzie na matematykę. Twierdzi się, że konteksty zachęcają uczniów 
do „odkrywania”, „eksploracji”, „negocjowania”, „dyskusji", „rozumienia” i 
„używania” matematyki, lecz przecież te aktywności nie są z natury związane
2 posługiwaniem się kontekstem; wydaje się, że są one raczej związane z po
glądem, traktującym matematykę jak proces. Twierdzę, że konteksty mogą w 
istotny sposób motywować uczniów, wzbudzać ich zainteresowanie i podnosić 
wyniki, ale będą one wzmacniać transfer wiedzy tylko o tyle, o ile przyczynią 
się do nadania matematyce sensu, indywidualnego dla każdego ucznia.

Najciekawsze chyba badania nad tym, jakie aktywności najbardziej przy
czyniają się do budowania idywidualnych znaczeń w matematyce, wyrosły 
ze spojrzenia na matematykę jako składnik kultury. Ich autorzy sugerują, 
ze uczniowie nie umieją stosować nabytych w szkole procedur dlatego, że 
nie zachęca się ich do wiązania doświadczenia szkolnego z życiem pozaszkol
nym: „uczniowie widzą, że matematyka szkolna nie stanowi części świata poza 
szkołą, świata najważniejszego dla większości ludzi” (Maier, 1991; s. 63). Ba
dania te wskazują, że indywidualne znaczenia będą zdobyte nie przez ukazy
wanie kontekstów ze „świata rzeczywistego”, ale przez uznanie i uwzględnienie



66 Jo Boaler

na lekcjach własnych wartości kulturowych uczniów.

M atem atyka i kultura

W pewnej liczbie prac wzięto na warsztat tę matematykę, która na ogół po
jawia się w sytuacjach „realnych” i może być z pożytkiem wprowadzona na 
lekcjach w celu dyskusji i eksploracji. Maier twierdzi, że metodami matema
tycznymi posługują się liczne grupy społeczeństwa, zaś D’Ambrosio zwraca 
uwagę na różne typy aktywności matematycznej występującej w bardziej wy
specjalizowanych podgrupach, takich jak tkacze czy stolarze. W roku 1980 
Maier stworzył pojęcie „matematyki ludowej”, to jest matematyki, jakiej uży
wają ludzie w swoim życiu codziennym. Maier (1991) omawia przykład badań, 
gdzie wyróżnia się rodzaje stosowanych w praktyce procedur, w tym następu
jący sposób obliczania przez kogoś 85% z 26: „10 procent z 26 to 2,6, a połowa 
tego to 1,3 — mówi. Więc to jest 3,9, a 3,9 z 26 to... zabierzmy 4 z 26, mamy 
22 — 22,1 to 85 procent z 26”. (1991; s.64). Mellin-Olsen (1987) mówi o ma
tematyce ludowej w grach dziecięcych obejmujących losowanie, kupowanie i 
sprzedawanie, a także w pracy dorosłych związanej z budowaniem i tworze
niem projektów. W innych badaniach porównywano wyniki testów z arytme
tyką pracowników mleczarni (Scribner, 1984), sprzedawców na targu (Car- 
raher, Carraher and Schliemann, 1982) i metodami stosowanymi na codzień 
przez uczniów szkoły podstawowej (Herndon, 1971). Wszystkie potwierdziły 
niekonsekwencję w wyborze procedur matematycznych w różnych sytuacjach, 
a także w osiąganych efektach.

D’Ambrosio (1985) rozróżnia matematykę „akademicką” i „etnomatema- 
tykę” , gdzie przedrostek „etno” ma z grubsza objąć matematykę używaną 
przez kulturowo jednolitą grupę, wraz z odpowiednim „żargonem, kodami, 
symbolami, mitami, a nawet specyficznymi drogami rozumowania i wniosko
wania” (1991; s. 18). Matematyka akademicka to, przeciwnie, ta matematyka, 
której uczy się w instytucjach takich jak szkoły i uniwersytety. D’Ambrosio 
jak i Maier uważają, że gdyby uczniowie rozmawiali na lekcjach o ich wła
snej „etnomatematyce”, to zmalałyby kłopoty z transferem i skróciłaby się w 
odbiorze uczniów odległość między matematyką „szkolną” i „realną”.

W moim odczuciu trzeba oddzielić od siebie dwie gałęzie etnomatema- 
tyki D’Ambrosia. Mówiąc o „kulturowych” afiliacjach etnomatematyki, myśli 
się często o matematyce wytworzonej przez określone grupy kulturowe. We
dług mnie, zaciemnia to istotny aspekt etnomatematyki, a mianowicie fakt, 
że jest ona generowana przez używające jej określone osoby. Według definicji 
D’Ambrosia, etnomatematyka to matematyka, której używają osoby lub grupy
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znajdujące się poza instytucjami akademickimi. Jako taka może ona być ko
jarzona z lokalnymi społecznościami; w ojczyźnie autora, Brazylii, obejmuje 
to działalności bogate matematycznie, jak wyplatanie koszyków czy handel. 
Przykłady te są teraz tak powszechnie cytowane jako typowa „etnomatema
tyka”, że dla wielu osób stały  się etnomatematyką. Ta matematyka jest także 
z natury rzeczy generowana indywidualnie, ale status przykładów często przy
słania ten fakt i wystawia ją na łatwe ataki krytyków etnomatematyki. Na 
przykład Langdon pisze, że „jeżeli zauważyć, że wielu, może większość rze
mieślników wyplatających koszyki działa instrum entalnie, to dostrzeżemy 
niebezpieczeństwo w za daleko idącym założeniu istnienia etnomatematyki 
wewnątrz jakiejś kultury” (1989; s. 179). Langdon uważa, że uczniowie osią
gają lepsze rozumienie matematyki odkrywając, że już jest ona częścią ich 
środowiska, niż studiując przykłady wzięte z lokalnej kultury. Zakłada on, że 
uczenie się etnomatematyki jest synonimem uczenia się matematyki używanej 
przez specyficzne grupy kulturowe, choć z tez D’Ambrosia wcale to nie wy
nika. D’Ambrosio podkreśla doniosłość uczniowskich mechanizmów radzenia 
sobie z problemem, sposobów pokierowania sytuacjami, jakie stwarza życie. 
Niewątpliwie ma on na myśli środowisko kulturowe i społeczne, na którym 
opierają się wszystkie mechanizmy używane przez wszystkich członków grupy. 
Niestety, zdaje się, że akceptacja etnomatematyki na lekcjach przez dydak
tyków matematyki jest oparta na ograniczonym poglądzie na kulturę i ma
tematykę kulturową, a przez to i na stosowność tej ostatniej w kształceniu 
wszystkich uczniów.

Abraham i Bibby (1988) twierdzą, że wielka mądrość etnomatematyki po
lega na uznaniu możliwości tworzenia i rozwiązywania problemów matema
tycznych przez pojedyncze osoby i zbiorowości. Myślę, że używając terminu 
etnomatematyka D’Ambrosio miał na myśli matematykę tworzoną przez osoby 
wywodzące się z określonej kultury, a nie matematykę używaną w tej kulturze, 
choćby także indywidualnie wytworzoną. To rozróżnienie uważam za istotne, 
jeżeli etnomatematyka ma zająć centralną pozycję w programie, który stwo- 
rzyłby pomost nad przepaściami dzielącymi szkołę od świata rzeczywistego.

W związku z matematyką ludową czy etnomatematyką wysuwane są dwa 
postulaty. Pierwszy to uznanie, że klasa szkolna sama skupia wartości o okre
ślonej perspektywie kulturowej. Zaś drugi to uznanie, że proponowane przez 
uczniów „kulturowe” rozwiązania problemów w świecie realnym są także mate
matyczne. Tak więc matematyka stanowi część życia społecznego i kulturowego 
uczniów, a klasa żyje swym własnym życiem społecznym i kulturowym.

Obydwa postulaty można spełnić przez wprowadzenie etnomatematyki na 
lekcjach. Mój pogląd jest podobny do reprezentowanego przez Wiliama i Fa- 
sheha, którzy utrzymują, że o ile zachęca się uczniów do używania swych wła-
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snych metod i badania ich użyteczności — pogłębia się u nich rozumienie 
matematyki. Tak widziana etnomatematyka nie będzie w programie jedynie 
nowym tematem czy kontekstem, ale nową perspektywą i nowym punktem 
wyjścia. Istotą tego podejścia jest dyskutowanie i analizowanie z uczniami pro
ponowanych przez nich metod, co prowadzi do ujawnienia całej matematyki 
mającej jakieś znaczenie w szczególnych i ogólnych sytuacjach. Etnomatema
tyka nie ma zastąpić metod szkolnych tworzonymi przez uczniów, ale szkoła 
musi co najmniej uznać istnienie tych ostatnich i zastanowić się, dlaczego są 
one w użyciu, a te pierwsze nie. Wtedy elegancja nauczanych w szkole algoryt
mów może być doceniona, jak też stanowiące ich podstawę struktury; można 
zrozumieć, dlaczego działają i jak mogą służyć równie dobrze jak uczniow
ska matematyka ludowa czy etnomatematyka. Musi to zachęcić do wiązania 
szkolnej matematyki z matematyką świata realnego, a przez umacnianie tych 
związków — umożliwić transfer użyteczności jednej i drugiej.

P odsum ow anie

Rozmaite konteksty zadań, aktywności czy przykładów zdają się tłumaczyć, 
dlaczego uczniowie nie traktują zadań matematycznych jako „realistyczne”: 
po prostu dlatego, że kontekst to tylko „lakier” (Maier, 1991); mimo to stoso
wane procedury i osiągane rezultaty w znacznej mierze zależą o tego kontekstu. 
Sugeruje to, że kontekst zadania ma różnorodny, nieoczekiwany i z natury zin
dywidualizowany wpływ na myślenie ucznia. Uczniowie budują własne zna
czenia w różnych sytuacjach i błędne jest mniemanie, że mamy do czynienia ze 
wspólną znajomością czy wspólnym rozumieniem kontekstu. Uznanie tego nie 
wyklucza użycia kontekstu, lecz wskazuje, że decyzje co do natury i rodzajów 
kontekstów wprowadzanych do nauczania powinny uwzględniać indywidualny 
charakter uczenia się.

Burton (1989) uważa, że rozwiązywanie zadań może pozytywnie wpływać 
na odkrywcze i aktywne uczenie się, ale indywidualne znaczenia rodzą się tylko 
wtedy, gdy uczniowie mogą decydować o kierunku swych działań. Stawiane im 
zadania muszą być prawdziwie otwarte i pozwalać uczniom na pójście w kie
runkach odpowiadających ich rozumieniu problemu. Wiliam (1988) powiada, 
że jeśli uczniowie potrafią w ten sposób uczynić problemy własnymi, to przy
swojona wiedza, dzięki związanym z nią znaczeniom, będzie też gotowa do 
użycia przy rozwiązywaniu problemów realnych.

Swoboda w wyborze własnego kierunku nie znaczy, że uczniowie muszą 
decydować się na własny kontekst czy problem; jest to proces bardziej sub
telny. Podczas gdy początek zajęć może mieć określony z góry kontekst, w
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ich dalszym przebiegu trzeba umożliwić uczniom pójście własnymi drogami. 
Problemy otwarte mogą nawiązywać do znaczeń każdego ucznia i pozwalać na 
osiąganie osobistych celów; problemy ustrukturowane, przeciwnie, mogą tylko 
pokazać metody w swej istocie bezosobowe.

Uczniowie będą dokonywać transferu z zadania na zadanie, jeżeli rozwi
nie się u nich rozumienie podstawowych procesów, które wiążą warunki zada
nia, oraz ich znaczenia w każdym zadaniu. Matematyka szkolna pozostaje dla 
uczniów „szkolna”, jeżeli nie zachęca się ich do analizowania sytuacji matema
tycznych w celu zrozumienia, które aspekty grają centralną rolę.

Doskonale sformułowane zadania o autobusach i puszkach lakieru nie ukażą 
związków między matematyką szkolną i światem realnym. Sugerują one tylko 
błędnie, że podobne problemy o porównywalnej prostocie istnieją w święcie re
alnym. Prawdziwe problemy realne powinny pojawiać się w wyniku interakcji 
ucznia ze swym środowiskiem. Jeśli społeczne i kulturowe wartości wyznawane 
przez uczniów są wydobywane i kultywowane na lekcjach, przez użycie kon
tekstu lub przez uznawanie indywidualnych dróg czy kierunków, to ich wiedza 
będzie bogatsza w znaczenia. Ich społeczna, kulturowa, osobista, „ludowa” czy 
„etno” matematyka zyska większe uznanie w życiu społecznym, a to z kolei 
umożliwi jej powiązanie z matematyką szkolną, co może sprawić, że będzie 
ona miała dla uczniów większy sens w konfrontacji z problemami „świata re
alnego”.
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